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RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES 

 Tradutor freelancer de inglês dos EUA para português do Brasil. 

 Usuário de ferramentas CAT (OmegaT, SDL Trados e Across). 

 Experiente na gestão de engenharia de produto e fabricação, bem como no 

desenvolvimento de produtos de TI (hardware/software). 

 Vivência em negociações internacionais de transferência de tecnologia. 

 Proficiente em softwares de produtividade pessoal (planilhas, processadores de texto, 

MS Project, apresentação e utilitários gráficos, Internet etc.) em Windows e Linux. 

 Versado em softwares como: OmniPage, GIMP, entre outros. 

 Mais de 20 anos de experiência no gerenciamento de equipes técnicas. 

EDUCAÇÃO E CERTIFICAÇÔES 

Certificações 

 Acreditado em Gerenciamento de Projetos pela HP. 

 Certificado como PMP (Project Management Professional) pelo PMI desde junho/2009. 

Pós-Graduação 

 MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getulio Vargas (FGV) - Rio de Janeiro, RJ 

(2009). 

 Cursos em Espaços Vetoriais; Análise Linear e Equações Diferenciais a Variáveis 

Parciais no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) - São José dos Campos, SP 

(1968). 

Graduação 

 Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) - São José dos 

Campos, SP (1968). 

ESPECIALIZAÇÕES 

 Curso Daniel Brilhante preparatório para o concurso da JUCERJA. Rio de Janeiro, RJ 

(2009). 

 Autodidata em Linux, Windows, OpenOffice.org, MS Office (especialmente Excel 

avançado), Linux, OmegaT, SDL Trados, Across, GIMP e OmniPage. 

 Seminário IBM de Gestão Funcional - La Hulpe, Bélgica (1986). 
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 Vários cursos IBM de formação em gerência, como: Finanças, Negociação, Gestão de 

Mudanças, Gerência Eficaz, Gerência de Conflitos, Gerenciamento de Competências, 

Gerência por Objetivos, Excelência em Gerência, Controle de Qualidade entre outros. 

 IBM Manufacturing Technology Institute - New York, NY - USA (1982) 

 Tecnologia de Hardware de Mainframe IBM - Mainz, Alemanha (1972). 

 IBM APL Programming Language - Endicott, NY-EUA (1975)  

IDIOMAS 

 Português - Língua materna 

 Inglês - Fluente (falado e escrito) 

 Espanhol - básico, boa compreensão. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Tradutor técnico freelancer desde 2005: Patentes (química, farmacêutica, biotecnologia, 

exploração de petróleo e gás de xisto, mineração e engenharia mecânica/elétrica), contratos e 

documentos sobre software, gestão de projetos, marketing, etc. 

08/1995 - presente: Techisa do Brasil Ltda. 

Perfil da Empresa: Consultoria de TI e Gerenciamento de Projetos. 

Posição: Fundador e Presidente 

Responsabilidades:  Proprietário (responsável final) 

Atribuições: Articulação e implantação da visão da empresa, missão e estratégias. 

Operação, negociações de contratos e desenvolvimento de novos 

negócios. 

Gerenciamento de projetos. 

Realizações: Pesquisa e desenvolvimento de soluções para a ajuda local e remota a 

deficientes auditivos. 

Gerenciamento do contrato da IBM Brasil para a implantação de seus 

softwares na modernização das agências do Banco do Brasil (BB). 

Gerenciamento do projeto de desenvolvimento de software customizado 

para o novo ambiente das agências do BB e sua infraestrutura baseada em 

software de diversas empresas e com o envolvimento de desenvolvedores 

de três empresas diferentes. 

Gestão do suporte técnico, local e internacional, à implantação e 

operação do novo ambiente das agências do BB envolvendo produtos da 

IBM em interação com softwares de outras empresas. 

Coordenação, como representante da IBM, do CTS (Instituto Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento da Tecnologia de Software), um convênio 

entre a IBM, Banco do Brasil e TECSOFT. 

Gerenciamento de projeto, por contrato com a Cobra e em parceria com o 

BB, do desenvolvimento em emergência de uma solução que 

possibilitasse a recepção do IRPF99 nas agências do BB. 

Contrato de consultoria para a avaliação do ambiente de TI do Bancoob. 



12/2006 - presente: Olympya TI 

Perfil da Empresa: Desenvolvimento de software de jogos, e consultoria em gerência de 

projetos e comercialização de software. 

Posição: Diretor Consultor 

Responsabilidades: Consultoria em estratégias de acesso ao mercado, gestão de projetos para 

jogo MMO (Massively Multi-player On-line), gerência de produto para 

um software norte-americano de gerenciamento de projetos (FogBugz). 

Atribuições: Negociações de parcerias locais e no exterior. 

Desenvolvimento de negócios. 

Consultoria em gestão de projeto. 

Realizações: Parceria com a Stone Age Technologies, empresa brasileira de 

desenvolvimento de software para BI (Business Intelligence), no acesso a 

grandes compradores de software no Brasil. 

Gestão de parceiros de desenvolvimento de negócios para Embrasoft - 

empresa brasileira de desenvolvimento de software. 

Projeto de desenvolvimento de negócio para a penetração da Fog Creek 

no mercado brasileiro. 

05/2002 - 11/2004:  Instituto Centro de Tecnologia de Pesquisa e Desenvolvimento da 

Tecnologia de Software - CTS 

Perfil da Empresa: Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos 

Posição: Diretor de Tecnologia 

Responsabilidades: Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia do CTS. 

Atribuições: Gerência do Projeto Rybená de criação de um software em Java para 

fazer a conversão texto/LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), a ser 

utilizado na inclusão social do surdo.  

Gestão do projeto de desenvolvimento de uma solução de mainframe 

para o Sistema de Autenticação da Secretaria da Fazenda do Estado de 

São Paulo, por contrato com o Banco do Brasil. 

Consultoria na negociação e coordenação do convênio MUSA 

(Mainframe, Universidade e Software Aberto) entre a UnB 

(Universidade de Brasília), Banco do Brasil, IBM Brasil, e Solectron, 

para o desenvolvimento das habilidades no uso de Linux em mainframe 

para os alunos daquela Instituição. 

Realizações: Demonstração da viabilidade do Projeto Rybená à ANATEL e as 

operadoras de telefonia celular no Brasil. 

Desenvolvimento da autenticação por criptografia de curva elíptica no 

mainframe em parceria com Professores da UnB, uma empresa 

terceirizada e a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

Aprovação e implantação do convênio MUSA com o Departamento de 

Ciência da Computação da UnB. 



3/1971 - 9/1995: IBM Brasil 

Perfil da Empresa: Empresa Multinacional de Hardware, Software e Serviços de TI. 

Posição: Gerente de Marketing e Suporte de Software para PC 

Responsabilidades:  Divisar, desenvolver, obter aprovação e implantar planos para introduzir 

os softwares IBM para computadores pessoais no mercado brasileiro. 

Atribuições: Gerenciar uma equipe de 20 engenheiros e analistas de sistemas 

distribuídos entre o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. 

Gerir a concepção, criação e liberação de campanhas de marketing de 

Agências de Publicidade para geração de demanda de softwares IBM 

para PCs. 

Criação e gestão da operação de suporte técnico remoto para Software de 

PCs. 

Realizações: Criação, reconhecimento e visibilidade da marca IBM OS/2 no Brasil. 

Recompensado com o "IBM Hundred Percent Club" para a consecução 

dos objetivos de vendas de software. 

Criação, apoio e difusão dos grupos de usuários do IBM OS/2 no Brasil. 

----------------------------------- 

Posição: Gerente de Estratégia de Negócios para Terminais e Unidades de 

Controle. 

Responsabilidades:  Estratégias de sobrevivência da área de negócios durante a vigência da 

Lei de Informática brasileira (período de reserva de mercado). 

Atribuições: Conceber, desenvolver e implantar estratégias de marketing e parcerias 

de negócio para apoiar a venda continuada de terminais e unidades de 

controle associados, a despeito da Política de Reserva Mercado para 

Empresas 100% Brasileiras e do esforço de empresas nacionais para 

excluir a IBM desse segmento de mercado. 

Realizações: Os produtos IBM nesse segmento continuaram a ser comercializados no 

Brasil até o fim da política de reserva de mercado. 

------------------------------------ 

Posição:  Gerente de Desenvolvimento de Hardware 

Responsabilidades:  Desenvolver ou adaptar os produtos IBM para cumprirem as exigências 

de conteúdo nacional da política de reserva de mercado governo 

brasileiro. 

Atribuições: Gerenciar vários projetos com uma equipe de 80 profissionais (gerentes, 

engenheiro e analistas de sistemas). 

Desenvolver alternativas tecnológicas que permitissem à IBM manter a 

fabricação e venda de seus produtos, mesmo que estivessem dentro do 

segmento reservado para empresas brasileiras. 

Manter a vitalidade técnica e o moral da equipe. 

Realizações: Concepção, justificação e negociação da criação do Centro de Tecnologia 

de Hardware no interior da Fábrica da IBM em Sumaré, SP. 



Criação e gerência da unidade de desenvolvimento de Engenharia 

Especial. 

Recrutamento e contratação de cerca de 80 engenheiros e analistas de 

sistemas no Brasil e treinamento nos EUA em ferramentas de 

desenvolvimento da IBM. 

Capacitação da IBM Brasil na continuidade de linha de negócios 

ameaçada pelas restrições da Lei Brasileira de Informática através da 

negociação de licenciamento de tecnologia IBM a empresas brasileiras a 

fim de complementar as ofertas da IBM Brasil, prejudicadas pela política 

restritiva do Governo. 

----------------------------- 

Posição: Gerente de Engenharia de Produto e Teste 

Responsabilidades: Gerência do suporte de engenharia à linha de produção de produtos 

eletrônicos e eletromecânicos. 

Gerência do suporte técnico aos clientes IBM, na América Latina e 

Extremo Oriente, de produtos fabricados em Sumaré, SP. 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 Gerenciamento, de 2002 a 2005, da participação da IBM em feiras do setor (SUCESU 

e Fenasoft em São Paulo; Feira de Informática no Rio de Janeiro, e Feira de 

Informática em Recife). 

 Promoção, estímulo e suporte aos Grupos de Usuários OS/2 em São Paulo, Rio de 

Janeiro e Brasília. 

ÁREAS DE INTERESSE 

 Traduções técnicas (patentes em geral, artigos, apresentações, bulas de remédios, livros 

técnicos, textos sobre tecnologia e ciência etc.). 

 Planejamento e gerenciamento de projetos baseados no PMBOK. 

 Exploração da aplicação da técnica da Corrente Crítica em Gerenciamento de Tempo 

em Projetos. 

 Avançar o conhecimento da gestão de riscos de projeto. 

 Aplicação de estatística (Monte Carlo) no gerenciamento de projetos. 

 Compreender e pesquisar o uso da TI para melhorar a inclusão social surdos no Brasil. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Designações internacionais: Enquanto na IBM estive em designação em Mainz, Alemanha 

por 11 meses em 1972 e em Poughkeepsie e Endicott, NY-EUA 

por dois anos (1974 e 75). 

Viagens internacionais: Viagens de negócios regulares para os EUA e frequentes a vários 

países (Alemanha, Japão, Canadá, México, Inglaterra, França e 

Itália). 

Patentes: Submeti dois pedidos de patente sobre o uso da TI para facilitar 

a comunicação entre deficientes auditivos e balconistas e/ou 

pessoal de atendimento remoto ao cliente (SAC, help-desk). 


